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Handlingsplan mot sexuella
övergrepp
Beslutad av styrelsen 2021-03-08
Fastställd på strategihelg 2022-01

Grunden för detta dokument är Riksidrottsförbundets mall till handlingsplan mot sexuella
övergrepp.

Så här agerar vi när det finns misstanke eller uppgift om
övergrepp
Delar av nedanstående text är hämtad ur RF:s policy men är anpassad för att passa för
IKVM. Tydliga åtgärder och råd står som punkter.

Snabbhet
När det finns uppgifter om eller någon misstänker att ett sexuellt övergrepp har förekommit
ska de som fått kännedom om händelsen skyndsamt ta upp den akuta situationen.
Föreningens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen har alltid det yttersta ansvaret.

● Så snart som möjligt efter att uppgifter har inkommit ska IKVM:s ordförande
informeras

● Ordföranden informerar hela styrelsen om vilken ledare som misstanken rör. Om
ledaren sitter i styrelsen gör ordföranden en värdering av vilka som ska ingå i en
mindre grupp som hanterar frågan.

● Om det finns misstanke om brott ansvarar styrelsen för att så snart som möjligt
genomföra en polisanmälan.

Inhämta information
Det är inte säkert att den utsatta klarar av att berätta, den utpekade förövaren kan också
vara en populär och omtyckt person och/eller någon med en central funktion i föreningen.
Därför är det viktigt att den som får kännedom om händelsen överväger vart hon/han lämp-
ligen vänder sig. I första hand har ordförande ansvaret. I annat fall någon annan ansvarig
person i föreningen hon/han har förtroende för.

Det är viktigt att inhämta tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av
vilka åtgärder som skyndsamt måste vidtas.

Det är också viktigt med observationer och dokumentation då de kan komma att bli bevis
eller vittnesuppgifter längre fram i en eventuell rättsprocess.
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● Inhämta och dokumentera information om vad som har hänt.
● Var beredd på att kunna vittna i polisförhör om det du känner till.
● Om det finns brottsmisstanke ska detaljnivån på informationsinhämtandet

minimeras, för att inte riskera att påverka en vittnesutsaga i en polisutredning.
● Vid medieförfrågningar hänvisas till föreningens ordförande. Ingen annan bör uttala

sig.

Råd vid samtal med barn
● Respektera barnets tid och skapa en lugn miljö
● Begränsa antalet vuxna i rummet
● Informera om vad som ska hända
● Börja med att lyssna noggrant utan att värdera
● Inled med öppna frågor och prata så att barnet förstår
● Undvik kroppskontakt
● Avsluta med att ta bollen och lyft ansvaret från barnet. Signalera att barnet nu inte

längre behöver driva frågan, utan att det nu är vuxnas och föreningens ansvar att
föra skeendet framåt.

Skydd av barnet/ungdomen
Det viktigaste i den akuta situationen är barnets/ungdomens situation, dess fysiska och
psykiska skydd och hälsa. Föräldrakontakt är viktigt, om inte förövaren misstänks finnas
inom familjen.

● Styrelsen svarar för att omgående kontakta föräldrarna till personen som misstänks
vara utsatt.

● Om brott misstänks och en polisanmälan är genomförd ska resten av gruppens
föräldrar kontaktas.

Bedömning
De ansvariga som tagit tag i situationen ska beakta såväl ansvarstagande som diskretion.
Utifrån en bedömning av de uppgifter som dittills kommit fram finns ett antal frågor att
överväga:

1. Behöver den utsatta omedelbart stöd och/eller vård?
2. Ska den utpekade förövaren beläggas med timeout från barn- och

ungdomsverksamheten tills frågan är utredd?
3. Om inte polisanmälan redan är gjord bör en sådan övervägas. Även vid

händelseförlopp som inte nödvändigtvis är brottsliga bör ändå en polisanmälan
övervägas. Ibland kan något som inte verkar vara så farligt växa till något betydligt
större.
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En viktig princip är att barnet/ungdomen inte ska behöva lämna verksamheten för att den
utpekade förövaren är kvar.

Kommunikation till berörda
Beroende på händelsens art, och hur snabbt olika uppgifter om den sprids ut i olika delar
av föreningen, är det viktigt att de ansvariga överväger vilken information som ska lämnas
ut samt till vilka och på vilket sätt den ska lämnas ut.

● Ska andra föräldrar i gruppen kontaktas?
● Ska alla föräldrar i föreningen kontaktas?

Suspendering av uppdrag inom barn och ungdomsverksamheten
Att vara ledare och/eller tränare är ingen rättighet utan ett förtroendeuppdrag. En styrelse
har rätt att omedelbart belägga en misstänkt förövare med timeout och en dömd förövare
med permanent suspendering från barn- och ungdomsverksamheten.

● Styrelsen svarar för att suspendera ledaren ifråga.

Uteslutning

● Efter genomförd utredning och/eller rättsprocess tar styrelsen ställning till om
ledaren ska uteslutas ut föreningen.

Uppföljning
Ett sexuellt övergrepp väcker avsky och rör upp starka känslor som kan ligga kvar under en
lång tid. Det är viktigt att idrottsföreningen gör en plan för hur de ska utforma
uppföljningen. En rekommendation är att ta vara på ert lokala nätverk. Det kan finnas en
skolsköterska, fältassistent eller annan person inom eller utanför idrottsföreningen som är
lämplig och har kunskap att medverka i en sådan process.

Förebyggande arbete
För att förebygga sexuella övergrepp ska alla ledare inom föreningen följa IKVM:s
uppförandekod. Läs särskilt avsnittet om umgänge med enskilda medlemmar. Alla ledare
ska också känna till och följa handlingsplanen mot mobbning, diskriminering och kränkande
behandling.

Generellt är principen att aktiviteter ska ske i grupp. Vid resor till exempelvis tävlingar eller
träningsläger ska dubbelrum undvikas till förmån för trebäddsrum eller större. En ledare
ska aldrig dela rum med en enskild person. Undantag får beslutas av styrelsen.

Alla ledare på IKVM ska uppvisa begränsade registeruppdrag till styrelsen en gång om
året.


